
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-TP 

V/v phối hợp thực hiện Báo 

cáo tổng kết thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý trong các 

Chương trình giảm nghèo 

  

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

             

  Kính gửi:    

 

 

- Các Phòng: Tài chính – Kế hoạch; Tư pháp; Lao 

động, Thương binh và Xã hội - Dân Tộc; Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn;   

- UBND các xã, thị trấn. 
        

 

 Thực hiện Công văn số 1171/STP-TGPL ngày 09/4/2020 của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn về phối hợp thực hiện Báo cáo của UBND tỉnh về việc tổng kết 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc tổng kết thực hiện 

chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo, UBND huyện 

đề nghị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương 

binh và xã hội – Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND 

các xã, thị trấn phối hợp thực hiện báo cáo các nội dung theo chức năng, nhiệm 

vụ tại các Kế hoạch của UBND tỉnh gồm: 

- Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Kế hoạch số 34/KH - UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn 

giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp 

hoặc điển hình, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020.  

(Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2014 và Kế hoạch số 34/KH-UBND 

ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được gửi kèm trên iOffice) 
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp báo cáo gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 17/4/2020 và gửi kèm bản mềm điện tử theo địa 

chỉ  tuphapdinhlap@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng thời 

gian quy định. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Vi Văn Đông 
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